UCHWAŁA NR XXV/187/2020
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji "Kędzierzyn-Koźle" przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 87 ust. 3 i art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 oraz z 2020 r., poz. 284, 695, 782, 875) Rada Gminy Bierawa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami
Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek oraz Bierawa wchodzącymi w skład aglomeracji
„Kędzierzyn-Koźle”, wyznaczonej uchwałą Nr XII/135/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” na obszarze
gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa i likwidacji dotychczasowej aglomeracji
„Kędzierzyn-Koźle”.
2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie gmin wymienionych
w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic
aglomeracji Kędzierzyn-Koźle.
§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały Nr XXV/187/2020
Rady Gminy Bierawa
z dnia 14 września 2020 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu ..................... pomiędzy:
1. Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32,
reprezentowaną przez .................................................................,
2. Gminą Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1,
reprezentowaną przez .................................................................,
3. Gminą Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52,
reprezentowaną przez .................................................................,
4. Gminą Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,
reprezentowaną przez ................................................................., zwanych dalej także „Stronami Porozumienia”
w sprawie współdziałania w celu realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
Kędzierzyn-Koźle.
Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Kędzierzyn-Koźle,
Strony Porozumienia postanawiają na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), zawrzeć porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego
z art. 87 ust. 3 ustawy Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji KędzierzynKoźle.
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle pełnić będzie rolę wiodącą z uwagi na największą równoważną liczbę
mieszkańców.
3. Pozostałe Gminy wchodzące w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” zobowiązują się do czynnego
udziału w pracach przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
4. Gminy wchodzące w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” zobowiązują się do udostępnienia Gminie
Kędzierzyn-Koźle niezbędnych danych w celu wykonania niniejszego zadania.
5. Gmina Kędzierzyn-Koźle zleci opracowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczenia aglomeracji
Kędzierzyn-Koźle wykonawcy wyłonionemu w trybie zapytania ofertowego.
6. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle przed wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji przez Radę Miasta
Kędzierzyn-Koźle dokona uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne.
7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle, przed
uzgodnieniem, o którym mowa w ust. 6, wymagać będzie pisemnej akceptacji pozostałych Gmin wchodzących
w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle”.
§ 2. 1. Każda z Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” zobowiązana jest do pokrycia
1/4 kosztów związanych z realizacją zadania, o którym mowa w §1 ust. 1.
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle zapłaci wynagrodzenie wyłonionemu wykonawcy za wykonanie przedmiotowej
dokumentacji, zgodnie z zawartą z nim umową.
3. Zwrot poniesionych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle kosztów związanych z realizacją zadania, o którym
mowa w §1 ust. 1, nastąpi po rozliczeniu zadania, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez pozostałe Gminy
noty obciążeniowej.
§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań określonych w niniejszym Porozumieniu.
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§ 4. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 5. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Gmina Kędzierzyn-Koźle

…………………………………………………

Gmina Reńska Wieś

…………………………………………………

Gmina Cisek

…………………………………………………

Gmina Bierawa

…………………………………………………
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